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VERKSTALLIGH ETEN AV ARBETSPENSIONSYSTEMET

for den privata sektorn

KUNDER KUNDER

Pensionssl<yddscentralen i korthet

Pensionsskyddscentralen (PSC) ar arbetspensionscentralens lagstadgade servicecentral

och expert pi arbetspensioner. Pensionsskyddscentralen skoter drenden som dr

gemensamma fctr hela pensionssystemet, sisom datalager, IT-samarbete, pen-

sionsreformer och ansvarsfcirdelningen i friga om pensionskostnaderna. Pensions-

skyddscentralen f<ir statistik och bedriver forskning som underlag f<ir bedrimningen

av arbetspensionssystemets funktion och utvecklingsbehov och av reformers effekter.

Pensionsskyddscentralen informerar om arbetspensionerna och ger ocksi rid till enskilda

fcirslkrade. Ur Pensionsskyddscentralens register kan var och en bestdlla err eget utdrag.

Pensionsskyddscentralen dr internationellt frirbindelseorgan i arbetspensionsirenden.

Den ftirmedlar pensionsanscikningar som ldmnats in i Finland till utlandet och besvarar

frirfrigningar. Pensionsskyddscentralen grundades 5. 1 0. I 96 l.
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VERKSTALLAN D E DI REKTORENS
OVERSIKT

fu 2OO4 prdglades aY de tekniska

ftirberedelserna ftir den stora pensions-

reformen, som trddde i kraft i btirjan

av innevarande ir. Genom en lag som

stadfdstes i htistas gjordes dnnu vissa

dndringar av teknisk natur i reformen.

Tillsammans med pensionsansulterna

utarbetade Pensionsslryddscentralen anvis-

ningar som gdllde reformen och genom-

ftirde de behcivliga indringarna i infor-

mationssystemen. Frirberedelserna lycka-

des vdl och det var mtijligt att Afta pen-

sionsbeslut enligt den nya lagen genast i btirjan av iret.

Vid det har skedet Ir det givewis omtijligt att siga

mer om hur reformen lyckades pensionspolitiskt In vad

man kommit till i tidigare utredningar.

I slutet av Sret fardigstalldes en ny lingsiktig

prognos om pensionsutgiften. Den ger mycket liknande

bediimningar av utgifts- och premieuwecklingen efter

reformen som de bedtimningar som gjordes strax efter

arbetsmarknadsuppgcirelsen. I den nya prognosen har

pensionsutgiftens uweckling modellerats noggrannare in
ftirr, och den utgir frin exaktare uppgifter och en lndrad

ftirvlntad livsliingd.

Pensionsskyddscentralen har utrett arbetstagarnas och

arbetsgivarnas attityder till reformen och ftirlengningen

av tiden i arbetslivet genom enkitunderstikningar.

Arbetstagarnas och arbetsgivarnas

uppfattningar om vilka faktorer som

uppmuntrar till fortsatt ftirvdrvsarbete

har varit gllidjande lika. Den nya

prognosen och attirydunderstikningarna

stlrker uppfattningen om en lyckad

reform och om en stdrre tillit till
pensionsskyddet och dess ekonomiska

hillbarhet.

Den stora pensionsreformen

<iverskuggade i viss min den s.k. Vilma-
reformen, som trldde i kraft redan

i bcirjan av 2004 och som anmlrkningsvd.rt f<irbittrar

kundservicen. Vilma innebar att even den offentliga

sektorn borjade omfattas av principen om sista ftirsdkrare,

dvs. att pensionsstikanden kan lamna in en gemensam

anscikan till hela fcirvervspensionssystemet och ftr ett

enda pensionsbeslut och sin pension frin en och samma

utbetalare. De tekniska ltisningarna frir Vilma fungerade

enligt ftirvdntningarna och nya pensionsbeslut har kunnat

fattas utan drtijsmil. Responsen angS.ende den tekniska

funktionen har i huvudsak varit bercimmande och

handlaggningstiderna for pensionsbeslut har till och med

f<trkortats.

Den stora pensionsreformen fortsdtter genom att

lagarna om pension ftir ltintagare skrivs samman, dvs.

genom beredningen av den nya arbetspensionslagen AIPL.
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Riksdagen ftirvintas behandla regeringspropositionen

under denna virsession. ArPL medftir inga visentliga

Indringar i friga om pensionsfrirminerna, utan milet
ir en ny, rydligare lag. ArPL medft r emellertid berydliga

dndringar i frirsikringstekniken och behandlingen av

intj iiningsupp gift erna.

Ftir uppbyggnaden av ett gemensamt intjd.nings-

datasystem frir arbetspensionssystemet har man grundat

Arek Oy, dar Pensionsskyddscentralen dr delegare.

Pensionsskyddscentralen har medverkat aktivr i bide
beredningen av den nya arbetspensionslagen och Arek

Oy:s arbete.

Vilma och grundandet av Arek Oy ftiranleder

ftirandringar i Pensionsskyddscentralens verksamhetssltt

och stdllning. Uppbyggnaden av intjiningssystemet

finansieras med eget kapital som investerats i Arek Oy och

med lin som Arek upptagit. Uppbyggnadskostnaderna

fls iter som driftsavgifter under ca 10 ir. Areks tjlnster
ir allmi avgiftsbelagda. A andra sidan betalar Arek fc;r

tjlnster som den kciper av bl.a. Pensionskyddscentralen.

Tiaditionellt har nistan alla Pensionsskyddscentralens

tjenster varit avgiftsfria.

Om tjinsterna via Arels system ir avgiftsbelagda, men

avgiftsfria om de ges direkt av Pensionsskyddscentralen

kan det uppste snedvridningar. Derftir utreds det som

bdst om Pensionsskyddscentralen i synnerhet i friga om

registertjlnsterna btir <ivergi till err fakrureringsftirfarande.

Pensionslagarna fdr den privata och den offendiga

sektorn 1r nistan idendska i friga om nya pensionsritter

som tillvdxer. Vilma-principen binder verkstdlligheten

av pensionslagarna fcir den ofFentliga sektorn och

den privata sektorn nermare ihop in tidigare. Den

offentliga sektorn dr deligare i Arek Oy pi samma sdtt

som den privata sektorn. Det intensifierade samarbetet

vicker frigan om den offendiga sektorns medverkan i
Pensionsskyddscentralens verksamhet bcir ordnas pi en

fastare basis iin idag. En sidan utredning gdrs som blst
tillsammans med Kommunernas pensionsfdrsekring och

Statskontoret.

Det gingna iret kravde igen flexibilitet och en stor

arbetsinsats av Pensionsskyddscenrralens personal. Derfcir er

det glddjandeattresultaten avenenkdtsom gjordes isamband

med Arbetspensionsdagen visade att intressegruppernas

tillfredsstd.llelse med Pensionsskyddscentralens verlsamhet

ytterligare hade ftirblttrats. Det 1r en fin prestarion mirt i
bridskan. Jag framfiir mim varmaste tack till personalen fiir
vdl utfrirt arbete.

Jag tackar ocftsi intressegrupperna, represenranr-

skapet och sryrelsen ftir det fdrtroende de visat fcir

Pensionsskyddscentralen.

/'L-4\-
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STYRELSENS

VE RKSAM H ETS B E RATTE LS E

Ar 2004 var Pensionsskyddscentralens 44 verksamhetsir

och det f<irsta iret under styrelsens treiriga mandatperiod.

Sryrelsen sammantrldde ll ginger.

Pensionsskyddscentralen leddes enligt en strategi

med balanserade sryrkort, som sryrelsen godkzint. Ftir att

Pensionsskyddscentralens framgingsfaktorer i friga om

verkan och serviceftirmiga ska nis f<irutsitts en balanserad

mSluppfyllelse enligt sryrkorten f<ir sivdl resurserna

och ekonomin som ftir strukturen och processerna,

liksom enligt sryrkorten f<ir kompetensftirnyelse och

arbetsfcirmiga.

I friga om Pensionsskyddscentralens verkan och

servicefdrmiga henftirde sig milen ftft 11 2004 till hur

den i bcirjan av iret genomftirda principen om sista

ft rsekrare fungerade och till beredningen av 2005 irs

pensionsreform.

I dessa reformer innehar Pensionsskyddscentralens

serviceverksamhet och datasystem en avgtirande stdll-

ning. De planerade arbetena genomftirdes tillsam-

mans med pensionsanstalterna inom utsatt tid och

arbetspensionssystemets f<irmiga att fungera enligt den

nya lagstiftningen genast i btirjan av 2005 sdkerstdlldes.

De nya berdkningarna av pensionsutgifternas uweckling

pi ling sikt har avsevlrt <ikat ftirstielsen av pen-

sionsreformens grunder.

Under det gingna iret har Pensionsskyddscentralens

verksamhet bidragit till art sdkerstilla beredningen av den

nya lagen AIPL som planeras triida i lraft i bcirjan av ir
2007 . De indringar i Pensionsskyddscentralens verlsamhet

som genomftirandet krever och arbetena fcir uppbyggnaden

av Arek Oy:s intjiningssystem, som g<irs i tillsammans

med pensionsanstalterna, ar i full ging. Servicefcirmigan

och Pensionsskyddscentralens verkan uwecklas enligt

de riktlinjer ftir den internationella verksamheten och

serviceverksamheten som godkendes ir 2004.

Den intensiva reformtakten och de iikade

uppgifterna har ftirutsatt en berydlig tikning av Pen-

sionsskyddscentralens personalresurser och kostnaderna

ftir ktiptjdnster ftir uppbyggnaden och driften av

datasystemen. Pensionsskyddscentralens kostnader upp-

gick dll 45,3 mi\oner euro. Okningen jemftirt med

iret innan var l0 procent. Pensionsskyddscentralens

personalkostnader inklusive frivilliga kostnader var 18,8

miljoner euro. Tjinster kciptes i huvudsak av TKP Tieto

och Octel Oy ftir 18,6 miljoner euro.

Pensionsskyddscentralens verksamhetskostnader

tlcla i huvudsak med en kostnadsandel som ingir i
arbetspensionspremien. Av den anvindes 41,4 mil'
joner euro till att ticka verlsamhetskostnaderna. IJr

Pensionsslryddscentralens premieandel bekostades ocksn

Pensionsnlmndens kostna der, 2,1 miljoner euro.

Pe anhggningstillgingarna gjordes maximiav-

skrivningar enligt ndringsskattelagen, 1,1 miljoner euro.

Anliiggningstillgingar med en ekonomisk anvdndningstid

pi mindre dn tre ir bokft rdes som kostnader.

I samband med Vilma-reformen Indrades Pen-

sionsskyddscentralens serviceprocesser. Under ir 2004

beframjade Pensionsskyddscentralen dven en revidering

av strukturerna inom sektorn genom att sttidja

Pen si onsskyddsce ntral ens kostnader
Milj. euro
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definitionerna ftir uppbyggnaden av det gemensamma

intjlningssystemet.

Den gemensamma programvaran f<ir pensions-

berikningen, som tagits fram av Pensionsskyddscentralen

och den privata sektorns arbetspensionsanstalter i

samarbete, togs i slutet av iret iven i bruk pi den

offentliga sektorns pensionsanstalter. Driftstjlnsternas

kostnadseffektivitet firrbattrades genom art Pensions-

skyddscentralen och de rivriga dehgarna i Octel Oy i
slutet av april silde Octels aktier till TietoEnator Abp.

Vid utgingen av ir 2004 hade Pensionsskyddscent-

ralen 408 anstlllda. Detvar 22 fler dn iret innan. I siffrorna

ingir anstlllda som vid irsskiftet var moderskapslediga

eller pi. andra ledigheter. Ar 2004 rypgick antalet

irsverken till 360, vilket var 74 mer In iret innan. Vid
sidan av den personaltikning som lagldringarna medfctrde

har det satsats pi en systematisk personaluweckling,

eftersom ca en !erdedel av de anstdllda kommer att gi i
pension inom de nirmaste itta iren.

Representantskapets, styrelsens och ledningens kiner

och arvoden uppgick r.ill 602 587 euro.

Pensionsskyddscentralen S.terbetalade 5,7 miljon-

OvrnsrKT ovER AR 2oo4
Ar 2OO4 betalades sammanlagt 8,3 miljarder euro i
arbetspensioner inom den privata sektorn. Jdmfrirt med

iret innan 6kade pensionsutgiften med 0,3 miljarder euro.

Den reella dkningen var 4,2 procent.

Inom den privata sektorn uppgick arbetspensionernas

antal till 1 198 200 i slutet av ir 2004. I siffran ingir
alla pensioner som grundar sig pi pensionstagarens

egen yrkesbana, dvs. ilderspensioner, invalidpensioner

och arbetsl<tshetspensioner, och familjepensioner, dvs.

pensioner till efterlevande makar och barn. Antalet nya

pensioner var 100 000.

Sammanlagt betalades 13,6 miljarder euro i

arbetspensioner, vilket ar 0,73 miljarder mer dn iret
innan. I statens, kommunens och den rivriga offentliga

sektorns arbetspensioner betalades sammanlagt 5,28

miljarder euro.

Pensionerna finansieras till stcirsta delen genom

frirsdkringspremier som tas ut av arbetsgivare och

arbetstagare. Premieinkomsten fiir arbetspensionsforsdk-

ringen inom den privata sektorn var 9,03 miljarder euro.

Jamfort med iret innan cikade premieinkomsten med ca

ArPl-utgiften och -avgiften i procent
av lonesumman
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er euro till pensionsanstalterna pi grundval av det

till Frirsikringsaktiebolaget Garantia civerftjrda kredit-

fcirsdkringsbestindets tidigare irs resultat. Under

berdttelseS.ret uppvisade det till Garantia tjverfrjrda

kreditfrirsakringsbestindet ett negativt resultat. Vid irs-
skiftet hade Garantia 0,5 miljoner euro att iterbetala till
Pensionsslryddscentralen. De kreditfcirsdkringskostnads-

andelar som skulle i.terbetalas till pensionsanstalterna

uppgick vid irsskiftet till 0,5 miljoner euro.

3,4 procent. Arbetskishetsf<irsdkringsfonden betalade 0,37

miljarder euro fcir finansieringen av arbetspensionsskydd

frir arbetslcishetstid, dvs. arbetspensionstilldgg. Staten

bidrog till att bekosta pensionerna till lantbruksfciretagare

och civriga fr;retagare med0,47 miljarder euro.

Pensionsfonderna ftjr den privata sektorn uppgick

till 64,1 miljarder euro i slutet av ir 2004. Okningen frin
iret innan var 3,4 miljarder euro.

Pensionsutgiften
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PERSONALEN

Ht g grundutbildning, lingvariga anstillningar och

kvinnomajoritet kennetecknar Pensionsskyddscentralens

personal. Av de anstilldahar 45 procent avlagt akademisk

examen. Hela 80 procent av personalen dr kvinnor.

Medelildern var 45 ir och personalomslttningen Ir
3,2 procent. Tjugofem personer fick delpension, sttjrsta

delen av dem var deltidspensionirer. Fem personer gick

i ilderspension. Aderton anstdllda var moderskapslediga,

frra alterneringslediga och en deltog i arbetsrotation.

Vid utgingen av berd.ttelseiret var personalantalet

408, varav 25 pi viss tid. Omrlknat till irsverken var

personalantalet 360. Under berdttelseiret anstilldes 43

nya personet varav 22 stadigvarande. Dessutom fanns det

I 7 sommarpraktikanter.

Utbrlclnrn;qen <oncelr I r ci-.tile :r:
I l'.'),o ^r

Pensionsslcyddscentrden har ftirberett sig pi genera-

tionsvdxlingen genom att effektivisera inskolningen av nya

anstdllda och utbildningen. Frir att sdkerstdlla kompetensen

inom kdrnkompetensomridena iven i framtiden, fortsatte

arbetet med kompetenskartliggningar. Avdelningarna

kardade kompetensen inom sitt eget omride bide i friga om

drgsliget och uwecklingsbehoven. I samband med uweck-

lingssamtalen gjordes personliga uwecklingsplaner upp.

De anstdllda studerade pensionsreformen pi
minga allminna och specialiserade kurser. Utciver

reformen behandlades teman som grunderna frtr arbets-

pensionerna, ansvarsftirdelningen, principen om sista

fiirsikrare, utlendska pensionsdrenden, rehabilitering,

utkomstskyddet ftir arbetslcisa och deltidspension. Nistan

helften av kursdagarna handlade om pensionsfrigor.

Ovriga kursteman var bland annat chefsferdigheter,

presentationsteknik, processer och projektarbete, webb-

texter och anvisnings- och meddelandeprocessen. Sprik-

studier bedrevs i svenska, engelska, ryska och franska. En

del ftirbattrade sina datatekniska kunskaper bland annat

genom studier ftir A- och AB-dataktjrkort.

Examina av olika slag avlades livligt. Ca 10 procent

av de anstlllda pi PSC studerade fdr nigon yrkes- eller

pibyggnadsexamen. Den interna PSC-examen avlades av

1 I personer.

Antalet kursdagar per anstdlld var ca 8,6.

Fl.l'ir.r ; *ta,- , r.,i'i , t[ .,tral. .:CC,r

Fciretagshdlsovirden har som mil att uweckla

verksamhetsformer som pi ett tivergripande sitt bidrar

till de anstilldas arbetshelsa. Genom itgdrderna frtrbettras

sivdl personalens kraftresurser som arbetsmiljtin och

arbetsgemenskapen. I arbetshalsoplanen beaktas det vida

8



ftlt som arbetshalsa omspinner.

De multiprofessionella verksamhetsformerna inom

ftiretagshllsovirden blev mer etablerade. Arbets$rsio-

terapeuten deltog i planeringen av rehabilitering och

genomfrirandet av rehabiliteringsitgdrder samr ur-

vecklingen av ergonomin och arbetet.

Den interna rehabiliteringsverksamheten uweckla-

des. Fyrtio anstlllda med lingvariga f,siska symptom

eller sjukdomar omfattades av aktiv rehabilitering

och uppfciljning. Tvi grupper deltog i grupper fcir

uppfriskande motion och wi grupper deltog i kon-

ditionsfrlmjande kurser. Dessutom 6ck anstdllda som

kom tillbaka efter en lingvarig sjukskrivning aktivt srcid

fcir i.tergingen till arbetet.

Under verksamhetsiret genomgick 218 personer

en hdlsounderscikning. Av dessa var 4l sidana fall som

henftirde sig till rekryteringen, 66 till en viss ilder,
46 till uppf<iljning av hur personen i friga klarar sig i
arbetet och 65 till rehabilitering i rivrigt. Milet var att

upptecka rehabiliteringsbehov och sdtta in itgdrder f<ir

att upprdtthilla arbetsfrirmigan i ett si tidigt skede som

mtijligt. Som mitare anvindes Institutets f<ir arbetshygien

arbetsfurmi.geindex och frigeformulir samt fciretagets

egna fri.geformular.

Fciretagshilsovirden understcidde arbetshdlsan inom

Personalkostnader (tusen euro)

Loner

Pensionskostnader

Lonebikostnader

Frivilliga personalkostnader

13955

7 680

807

I 137

arbetsgemenskaperna med nya metoder. Sidana var till
exempel arbetsplatsutredningar av err nyrr slag, enketer

om engagemang i arbete och kraftresurser. Dessutom

ordnades avslappnings- och arbetshandledningsgrupper.
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I TAKT MED IT-VISIONERNA

Ar 2OO4 innebar en stor kraftanstringning ftir

Pensionsskyddscentralen och hela det finlendska

pensionssystemet. De indringar som arbetspensions-

reformen medfijrde var ojamftirligt stcirre In tidigare.

Arbetet gav ltin frir mtjdan och man fick systemen att

fungera. Den topp i antalet pensionsanstikningar som

intr#lhde vid irsskiftet avklarades ocksi med hedern i

behill.

Den praktiska sktitseln av arbetspensionsskyddet

grundar sig i huvudsak pi datatekniken. Vi dr en

cenrral del av det finlendska informationssamhallet,

vars visiondrer ser alla organisationers serviceprocesser

som elektroniska och effektiva. Uppniendet av det

tivergripande milet verkar emellertid skjutas upp ir fcir ir.

Det har visat sig <iverraskande arbetsamt att anpassa den

praktiska verksamheten och visionerna till varandra.

Det finlendska arbetspensionssystemet lr ett rypiskt
exempel pi en berydande samhillelig institution, vars

ftirtroende for den nytta som datatekniken kan medftira

alltid har varit starkt. Genast ir 196l grep man tag i de

mcijligheter som datatekniken, di innu i sin linda, kunde

erbjuda. Samarbete var en sjilvklarhet ndr systemen fcir

arbetspensionsskyddet byggdes upp.

Processerna maste vara i skick

Automation rr emellertid inte bara att trycka pl knappar,

precis som ledarskap inte bara ir att befalla. Oberoende

om arbetet utftirs manuellt eller med en maskin 1r det

viktigast att tillvigagingssltten har beskrivits exakt och

att var och en som deltar i arbetsfurloppet kinner till sin

egen uppgift och de andras andel av helheten. Processerna

miste alltsi vara i skick.

t0

I verlsamhetskedjan inom arbetspensionssystemet

medverkar administrativt olika enheter, varav en del ir
grundade enligt en lag och en del konkurrerar sinsemellan

om kunderna. De olika verksamhetssltten tillftir sin egen

krydda i samarbetet, ddr Pensionsskyddscentralen har en

lagstadgad roll.

Inom det decentraliserade finlandska arbetspen-

sionssystemet har Pensionsskyddscentralens uppgift

frin ftirsta btirjan varit att se till att informationen

om pensionsrdttigheterna bevaras korrekt och att

fdrmedla denna information till pensionsanstalterna

nir de behctver dem fur att avgtira pensionsirenden.

Pensionsskyddscentralen och pensionsanstalterna

har i gott samarbete istadkommit processer och till-
vigagingssltt som har tilt att lagstiftningen stiindigt blivit

mer invecklad och tekniken fcirendrats.

Minga dndringar i datasystemen

De lndringar som under de senaste iren gjorts i

arbetspensionslagarna har omformat arbetspensions-

fijrminerna pi ett sitt som har wingat fram stora

ombyggnader av datasystemen. Inftirandet av euron

i btir.ian av ir 2002 krivde en grundlig genomging

av datasystemen. Ndr principen om sista ftirsdkrare

(Vilma) i btirjan av ir 2004 ocksi b<irjade omfatta

den offentliga sektorn dndrades bide datasystemen

och datakommunikationen ftir pensionsavg<irandena.

Arbetsmdngden var klart stcirre dn i de dndringar som

euron medf<irde.

Pensionsreformen i btirjan av ir 2005 stir i en klass

ftir sig i friga om arbetsmdngd, tidspress och effekt.

En del av indringarna genomftirs frirst ir 2006, vilket



f<irdelar arbetspressen vettigare. Tlots det har tidtabellen

varit exceptionellt stram. En bidragande faktor ir att

dven smi lndringar i Pensionsskyddscentralens och

pensionsanstalternas system efter Vilma-reformen

har konsekvenser flir hur hela arbetspensionssektorns

samarbetsndrverk fungerar. Till ft lid av detta miste alla

testa sina egna system, ft r att man ska kunna vara slker pi
att produktionen lciper.

Ftir Pensionsskyddscentralen innebar indringar

i tillviigagingssdtt och lagar ocksi stora satsningar pit

anvisningar och utbildning, utdver dndringsarbeten i

friga om verktygen. Det decentraliserade systemet miste

handla enhetligt. Tirsentals anstdllda inom sektorn miste

ldra sig nytt och tolka det de lirt sig pi samma sd.tt.

lntresse for att skota
drenden elektroniskt

Alla de dndringar av arbetspensionssystemet som i

rask takt foljt pi varandra under flera ir har wingat

fram minga lcisningar som gjorts i hast och som gjort
verksamhetsprocesserna oncidigt komplicerade. Inom

servicesystemen har det samtidigt skett ett genombrott,

som inneblr att kunderna i allt htigre grad till och med

fttredrar att sktita irenden pi elekrronisk vig. Nu finns

ett trdngande behov att fundera pi servicemilen flir detta

viktiga samhilleliga system, som omspinner mlnniskans

hela livscykel. Arbetspensionssektorn behtiver ocksi en

gemensam syn pi anpassningen till det internationella

samarbetet, nlr den uwidgade EU gir vidare mot

elektroniskt informationsutbyte mellan socialftirslkrings-

myndigheterna i medlemslinderna.

Arbetspensionssystemet har dock inte stitt passivt.

Ett nytt slags samarbete mellan grundsystemen inleddes

redan ir 1995, ndr man avtalade om uppbyggnaden

av gemensam programvara ftir pensionsberikningen.

Det sdger nigot om hur lingsiktig planeringen d.r att

vi ir 2005 lntligen befinner oss i den situationen att

programvaran ndstan helt dr i bruk. Vilma och 2005 irs
pensionsreform har ocksi gett den offentliga sektorns

arbetspensionsanstalter motivation att komma med i

detta samarbete.
.W'ebbtjlnsten 

arbetspension.fi som riktar sig till

de f<jrsikrade har redan fungerat framgingsrikt i drygt

wi ir. Intresset fdr tjlnsren har <jkat stadigt och det

dagliga bescikarantalet tjverskrider redan rvi tusen.

Pensionsreformen i bcirjan av ir 2005 har berydligt

rikat tjlnstens popularitet. Tjlnsten har ocksi rijnt
internationell erkdnsla i och med att den placerade sig

bland de bdsta i en EU-tdvling frir offentliga tjdnster

sommaren 2003. En ny inmutning er m<i.fligheten att

anstjka om pension elektroniskt, som infcirs i tjinsten i
btirjan av ir 2006.

Gemensamt intjdningssystem under
uppbyggnad

Ett svar pi utmaningen att strrimlinjeforma funktionerna

var oc[si att Pensionsskyddscentralen och de viktigaste

akttirerna inom arbetspensionssektorn ftir ett drygt ir sedan

grundade Arek Oy, som bygger upp ett intjdningssystem

som blir gemensamr for dla. Pensionsreformen 2005 och

den planerade nya arbetspensionslagen ArPL som kommer

att gdlla alla anstdllda inom den privata sektorn inneblr en si
stor Indring iven i registreringen av intjdningsuppgifterna,

att ett sidant gemensamt bemcidande ansigs motiverat.

I ftirhandsutredningen konstaterades att det skulle vara

mrijligt att gemensamt bygga upp ndsta alla datasystem

som gdller lagstadgade ftirminer.

Detn gemensamma programvaran fcir pensions-

berdkningen, arbetspension.fi-tjdnsten och Arek 1r goda

exempel pi arbetspensionssektorns ftirmiga att hilla
jdmna steg med uwecklingens spets. De dr grundsystem,

till vilka pensionsanstalternas egna processer d.r knutna pi
minga s1tt. Nu har det skapats ftirutsdttningar ftir ett mer

omfattande samarbete.

Ett ftirtydligande av arbetspensionssystemets pro-

cesser och olika aktrirers mil skulle skapa utgings-

punkter frrr en f<irenkling av administrationen av det

nuvarande samarbetet, och det skulle ocksi effektivisera

verksamheten. Det 1r viktigt i en omvirld dar antalet

kunder som nlrmar sig pensionsildern och kundernas

krav pi service dr stadda i en kraftig tillvdxt.

Bo Lundqvist



ETT LIVLIGT AR TON
ARBETS PEN S I O N S RADG IVN I N G EN

Ridgivningen pi Pensionsskyddscentralen hade ett livligt
ir. Pensionsreformen ir 2005 syntes i offentligheten och

vdckte intresse ftir pensionsfrigorna. F<irfrigningar kom

in per telefon, brev och e-post under hela iret, fastin

minga detaljer i reformen slogs fast f<irst sent p5 viren.

Pensionsskyddscentralens ridgivning besvarade

nistan 35 000 samtal om pensionsridgivning, mer dn

1 I 500 brev och ca I 800 e-postftirfrigningar. Unge-

fdr 3 200 kunder bescikte kundtjinsten pi Pensions-

skyddscentralens kontor.

Ridgivningen deltog tillsammans med pensions-

anstalterna i en informationskampanj genom att fcirlenga

telefontjinsttiden bland annat under en temakvdll om

pensionsreformen som MTV3 ordnade.

Pensionsskyddscentralen skickade sammanlagt

408 000 utdrag med registeruppgifter om flirvlrvsarbete

och pensionsskydd som tillvuxit pi basis av det till
medborgarna. Av dessa var 85 000 sidana som arbets-

tagare eller f<iretagare sjelva bett om. Automatiskt

skickade Pensionsskyddscentralen ut 323 000 utdrag.

Ridgivningen fick ta emot ca l0 600 samtal med frigor
om pensionsberittigande anstillningar eller anstdllningar

som saknades i utdragen.

I och med att arbetspensionsreformens ikrafttridande

nalkades <ikade bestjken pi arbetspension.fi-tjlnsten.

Egen avdelning for utldndska
pensionsarenden

Inom Pensionsskyddscentralen grundades en ny avdelning

for handlaggningen av pensionsans<ikningar som slnds

dll udandet och tilliiggsftirfrigningar gdllande dem,

beslutssammandrag och indrivning av ftirminer som

betalats utan grund. Den nya avdelningen indelades i tre
sektioner, som specialiserar sig pi samarbete med vissa

lander.

Antalet pensionsanscikningar som sdnds utomlands

har <ikat berydligt under de senaste iren, Ar 2003 var

tikningen 39 procent och ir 2004 var den 13 procent.

Sammanlagt uppgick antalet pensionsanstikningar och

fortslttningsanscikningar till ca 8 800. Attiofem procent

av pensionsscikandena sriker pension frin Sverige.

Nar Sverige tog itu med de anhopade irendena ddr

cikade antalet beslutssammandrag som skulle g<iras pi
Pensionsskyddscentralen. Sammanlagt gjordes 4 026

sidana. Ca 22 700 kundsamtal handlade om utlendska

pensionsanscikningar.

Riktlinjer for den internationella servicen
utstakades

Eftersom Europeiska unionen uwidgades med tio nya

medlemsstater, uppstod ett behov att definiera vilka
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medlemsstater som 1r centrala samarbetspartners med

tanke pi. arbetspensionssystemets tjdnster. Dessutom

behrrvde man sli fast verksamhetsomridena ftir den

nya avdelningen ftir utlendska pensionsdrenden och de

civriga avdelningar pi Pensionsskyddscentralen som ger

internationella tiensrer. Samtidigt ftirrydligades milen och

riktlinjerna fcir uwecklingen av dessa rienster. De skrevs in
i Pensionsskyddscentralens rikdinjer Itir de internationella

tjinsterna.

En rikning ir att vd.nta i friga om pensionsansrikningar

som ska skickas utomlands. Automatiseringen av

handleggningen av ansrikningarna fortsdtter, liksom

uwecklingen av elektronisk dokumentciverf<iring.

Kortare handldggningstid for intyg om
ti I lzimpl ig lagstiftn i ng

Pensionsskyddscentralens juridiska avdelning rog i
bruk en ny ADB-applikation fc;r handlaggningen och

distributionen av inryg om tilliimplig lagstiftning ftir
utslnda arbetstagare. Tack vare applikationen fcirkortades

handliiggningstiden si att 86 procent av inrygen kunde

utftrdas pi mindre d.n rvi. veckor. Sammanlagt urfdrdades

ca 4 800 intyg och dispenser fiir personer som sdnds

utomlands fcir att arbeta. Kundsamtalen om dessa drenden

uppgick till ca 1l 300.

Overvakning gav pensionsskydd

Pe Pensionsskyddscentralens <ivervakningsavdelning

beredde man sig pi att den nya pensionslagen ArPL,

som gdller kintagare, ska trida i kraft. I samarbete

med pensionsanstalterna planerades civervakningen

av flirslkringsskyldigheten enligt den nya lagen. Frin
ingingen av ir 2007 kan arbetsgivarna ftirsikra ocksi

korttidsanstlllningar och dven andra anstlllningar

inom de s.k. KAPL- och KoPl-branscherna i vilken

arbetspensionsanstalt som helst. Milet ir arr dver-

vakningen skcits effektivt ocksi ndr den nya lagen dr i
kraft.

Ar 2004 pitrlffade Pensionsskyddscentralens <iver-

vakning 785 sidana arbetsgivare som saknade fcirsikring.

De hade sammanlagt 4 615 arbersragare. For ca 250

arbetsgivare tecknades en wS.ngsftirslkring. Overvakningen

av friretagare ledde till att I 250 fciretagare tecknade

en f<irsdkring, medan Pensionsskyddscentralen wings-
f<irsakrade 320 f o r etagare. Overvakni n gsavdelningen gav

rid it kunderna under ca 4 200 telefonsamtal. Ca 4 100

samtal gillde registerutdrag.

Riitta Korpiluoma
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PE N S I O N SS KYD DSCE NTRALE N

UNDERSOKTE OCH BEDOIYDE

PENSI ON REFORM ENS KO NSEKVENSER

Fcir att tillgodose de behov av prognostisering och upp-

f<iljning som fanns i pensionsreformens initialskede

gjorde Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsfcir-

sikrarna TELA en underscikning om hurdana val de

ildersgrupper som ftjrst omfattas av den fexibla pen-

sionsildern, dvs. irskullarna 1940-1945, har f<ir avsikt

att gtira.

Resultaten visar att tivergingen till pension kommer

att senareldggas bland dem som dr i ildern 60-62 ir,
men tidigareliiggs bland 64-65-irtngarna. Sammantaget

kommer folk att gi nigot senare i pension.

Pensionsskyddscentralen forskade ocksi i hur

arbetsgivarna ftirheller sig till den fexibla pensionsildern.

Stcirsta delen av arbetsgivarna anser att lndringen dr

positiv. Mer In halften anser att 62 ir dr en lamplig nedre

ildersgrdns ftir ilderspensionering, medan en tredjedel

anser att den dr fr;r h<;g. Den rivre ildersgrdnsen f<ir

ilderspensionering betraktas allmdnt som f<ir hog. Enligt

arbetsgivarnas bedcimning kunde de festa anstallda pi ca

halften av arbetsplatserna arbeta fram till 65 irs ilder, men

till 68 irs ilder endast pi en femtedel av arbetsplatserna.

Nlstan wi arbetsplatser av tre st<ider itminstone

i viss min fortsatt arbete lnda till pensionsildern, och

kraftigt stiid ges pi en dryg tiondel av arbetsplatserna.

Arbetsgivarnas och arbetstagarnas uppfattningar om vad

som dr viktigt fcir att frimja fortsatt arbete tiverensstdmmer

t4

rltt bra med varandra. I bida gruppernas svar ster ett gott

arbetsplatsklimat, en bra och fungerande arbetsmiljti och

bra chefsverksamhet framst.

Pensionsprem ierna okar moderat
pi ling sikt

Pensionsskyddscentralen publicerade en reviderad lingsiktig

beriikning av utgiftsuwecklingen inom det lagstadgade

arbetspensionssystemet, f<ir den privata sektorns del

ocksi en berlkning av premiernas och finansieringens

uweckling.

Prognosen utstrlcker sig till ir 2075, eftersom den

reformerade pensionslagstiftningen ftirst di har f&tt sin

fulla effekt. Enligt baskalkylen uppskattas de lagstadgade

arbetspensionsutgifterna inom den privata sektorn <ika

frin nuvarande 19 procent till 31 procent av ltjnesumman

fram dll ir 2030, varefter <ikningen av pensionsutgifterna

nlstan avstannar.

Arbetspensionspremiernas iikning d.r betydligt

mindre, ca sex procentenheter frin nuvarande 2 1,6 procent

fram till ir 2030. Vid sidan av baskalkylen gjordes ocksi

olika knnslighetsanalyser, med hjelp av vilka berydelsen av

antagandena kan bedcimas. Avkastningen pi placeringarna

har en berydande inverkan pi pensionspremiens nivi,

medan t.ex. sysselslttningsgradens inverkan 1r mindre.



Forvdntad pensioneri ngsilder
i produktionsbruk

Ett av de viktigaste pensionspolitiska milen dr pi
ling sikt att senarelagga pensioneringarna med 2-3
ir. Pensionsskyddscentralen tog fram en mdtare som

lampar sig ftir uppftiljningen av milet, den f<irventade

pensioneringssildern. Ar 2OO4 var den fcirventade

pensioneringsildern beriknad for en 25-iring 59,1 fu,

medan den ett par ir tidigare var 58,9 ir. Fcir en 5O-iring

ir den fcirvlntade pensioneringsildern 6l,l ir.
Inom den privata sektorn var den ftirvdntade

pensioneringsildern hrigre In inom den offentliga sektorn.

Bland kvinnor var den nigot htigre dn bland mtu.

Pensionsskyddscentralens och Folkpensionsanstaltens

gemensamma publikation Statistik river pensionstagarna i

Finland 2003 godkendes ftir utgivning i Finlands officiella

statistikserie.

Nyft forskn i ngsprogram
Pensionsskyddscentralen fick ett nytt forskningsprogram,

Forskningen som stdd fiir ett socialt och ekonomiskt

hillbart pensionsskydd. Det omsplnner iren 2005 -2O09
och slir fast att tyngdpunktsomridena inom forskningen

1r faktorer som pi.verkar fortsatt ftirvlrvsarbete och

pensionering, arbetsftirmiga och arbetspensionsrehabi-

Forvd.ntad pensioneringsilder inom
arbetspensionssystemet iren I 99 6-2004

1996 1997 1998 t999 2000 2001 2002 2003 2004

litering, jemfcirande forskning i pensionsskyddet och

EU:s roll, pensionsskyddets nivi, pensionlrernas utkomst

och finansieringen av pensionsskyddet.

Hannu Uusitalo

ilder
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De forsdkrade intresserade sig for pensionerna ir 7004

PEN SI O N SSKYD DSCENTRALEN VAR

EN VI KTIG I N FORMATIONSKALLA

Arbetspensionsreformen krdvde en stor informationsinsats

av pensionsftirslkrarna i vlntan pi att reformen skulle

trlda i kraft. Pensionsskyddscentralen bidrog till
detta arbete genom att betjdna medierna, med egna

publikationer och sin egen webbkommunikation samt

genom att ordna ridgivning och utbildning.

Informationsverlsamheten med anknytning till
reformen bedrevs frin fdrsta btirjan gemensamt av

arbetspensionsbolagen och -anstalterna, TELA Pen-

sionsinformation och PSC. I btirjan av2004 inleddes ocksi

samarbetet med statsmaktens arbetslivsprojekt. Dessa dr

arbetsministeriets Tykes-program, undervisningsminis-

teriets projekt Lyftet, social- och hllsovirdsministeriets

program f<ir ett dragkraftigt arbetsliv kallat Veto och

Institutets ftir arbetshygien program Kesto.

Kontakterna till och samridet med dessa projekt

konstaterades vara viktiga, eftersom projekten har som

mil att fiirbettra den finlandska arbetslivskvaliteten och

sprida goda fcirfaranden pi arbetsplatserna. Bland annat

Pensionsskyddscentralens underscikningar har visat

att arbetslivets kvalitet ir det som mest uppmuntrar

till fortsatt ftirvlrvsarbete och bidrar den vdgen till
pensionsreformens miluppfyllelse. Arbetsplatsklimatet,

m6jligheten att piverka sitt eget arbete, vil organiserade

arbetsuppgifter och bra ledarskap samt goda mlnskliga

relationer pi arbetsplatsen har stcirre berydelse dn

ekonomisk beltining, bl.a. 4,5 procents bonustillvdxt.

Pensionsskyddscentralen och TELA Pensions-

information gav statsmaktens arbetslivsprojekt synlighet

i sin egen informationsverksamhet. Pi motsvarande sltt
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uppmdrksammades pensionsreformen i informationen om

arbetslivsprojekten och i regeringens framtidsredogtirelse,

som fokuserade pi ftirendringen i finlindarnas il-
dersstruktur.

Vid sidan av pressinformation och betjining

av medierna anvdnde arbetspensionssektorns infor-

mationskampanj sig ocksi av reklam och personlig

kommunikation. I slutet av iret bekostade TELA

Pensionsinformation informationsblenkare, som visades

i samband med vlderleksrapporterna pi MTV3, och

ordnade regionala ridgivningsevenemang pi mer in 60

orter. Arbetspensionsbolagen och -anstalterna skickade

PSC och material som PSC producerat
figurerade i medierna minatligen ir 2004
enligt foljande (st)
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Antalet besokare pi Arbetspension.fi
L2,2004-28.2.2005

Vet ni hur stor er framtida ilderspension blir?r)
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1940 l94l 1942 1943 1944 1945 Tot.
Fodelselr

I Ja, vet mycket bra 

- 

Vet inte sarskilt bra
I Vet ganska bra Vet lnte alls

l) Tabellrapporten l'luutoksia vanhimpien palkansaajien
eliikeaikerssa ja eleketietoudessa (Tela), fortsattning pa
undersokningen Flexibel pensionsllder

cikade i synnerhet arbetspensionssektorns gemensamma

t.iinsteportal www.arbetspension.fi. PSC ansvarar f<ir

innehillet i den rippna delen av rjansren. Vid irsskiftet

200412005 var bes<ikarantalet under vardagar redan ca

2 500, vilket innebar en <ikning pi ca70 procent pi ett

ir. Oftast kom besrikarna till tjinsten via PSC:s, TEIA:s
eller FPA:s webbplatser.

En viktig matare frir hur framgS.ngsrik informationen

ir utgcirs naturligwis av niven pi folks kunskaper om

arbetspensionerna. Situationen er fortfarande inre god,

men ger i bettre riktning. I en enket i slutet av ir 2003

uppgav mindre dn 50 procent av dem som ndrmade sig

pensionsildern, dvs. de som iir ftidda 1940-1945, au de

kande till sin framtida ilderspensions belopp mycket vil
eller rltt vdl. I en enkdt som gjordes ert er senare (TELA)

hade andelen "vetande" bland de ildsta ildersklasserna

ctkat till ca 60 procent.

7 900 deltog i PSC:s utbildning
Vid sidan av informationsverksamheten stillde arbets-

pensionsreformen krav pi att de som arbetar inom

omridet utbildade sig ftir att kunna ge rid och betjening

till kunderna och de fdrsekrade. Redan ir 2003 ordnade

Pensionsskyddscentralen utbildning i synnerhet fdr FPA

och ir 2004 for arbetspensionsanstalterna. Ar 2004

ordnades mer in 180 kurser som sammanlagt nistan

7 900 personer deltog i.
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I Besok I Forteckningar over forvervsarbete

personliga brev till dem som nlrmade sig pensionsildern.

I breven framhrills fcirdelarna med fortsatt fcirvd.rvsarbete

med hjiilp av en pensionskalkyl. Bolagens och anstalternas

samt PSC:s ri.dgivare betjinade kunderna pi dessa

tillstlllningar, av vilka strirsta delen igde rum i januari

2005. Enligt avtal betalade Pensionsskyddscentralen 55

procent av TELA Pensionsinformations kostnader lven
ir 2004.

Pensionsslcyddscentrden och dess experrer ftirekom

er 2004 ofta i medierna med anknytning till reformen.

Pensionsskyddscentralen uppfattas ocksi som en viktig

kiilla dll pensionsinformation. I en enket som Arbetspen-

sionsftirsd.krarna TEIA bestdllt uppgav personer som

ndrmar sig pensionsildern (frdda 1940-1945) oftast

att de ftn information om pensionsreformen fren

Pensionsskyddscentralen. De som uppgav att de frtt
synnerligen mycket information eller information i nigon

utstrdckning namngav informationskillorna pi ftiljande sdn:

Pensionsskyddscentralen (:
Arbetspensionsbolagen och -anstalterna 47

TEIA Pensionsinformation 46

Fackfrirbundet 44

Arbetsgivaren 36

FPA 33

Pensionsbroschyrerochmeddelanden 86

lnternet 38

Broschyrer ges ut av bland annat PSC, arbetspensions-

bolagen och -anstalterna samt Arbetspensionsfcirsdkrarna

TELA. Samtliga har egna webbplatser. I popularitet
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SERVICE

Servicen i hemlandet

Pensionsutdrag till de forsdkrade

Forteckn i ngar over forvdrvsarbete

genom arbetspension.fi -tjdnsten

Registerutdrag till

APL-anstalternas utd ragstjinst

Registerutdrag till

pensionsanstalterna

Myndigheters begdran

om uppgifter

Registrerade pensionsbeslut

Registrerade pensionsansokn i ngar

Pensionsutrdkn ingar ti I I forsiikrade

Ridgivn i ngsbrev ti I I forsdkrade

RAdgivningssamtal

Besok

Utredda anstdl I ni ngsforhAl landen

lnternetridgivning

Besokare pA tyoelake.fi

Sakkunn igutlitanden

80 000 69 600

I 68 000 70 800

t900000 t974000

Utlandstjinster

Ansokningar om utlindsk pension

Ridgivningsbrev och e-brev

RAdgivningssamtal

Registrerade utldndska

pensionsbeslut

lntyg over forsdkringsperioder

Betalning av retroaktiva

pensionsposter

Avgoranden om forsdkring

av utlandsarbete

EU-tjdnstemiins ansokn ingar

om overtoring av pensionsrdtt

Overvakning

Overvakningsfall, APL

- tvingsforsdkringar

I nspel<tioner hos arbetsgivare

Ovriga APL-overvakn ingsfal I

Overvakn ingsfal l, Fo PL

- tvingsforsdkringar

- tecknat forsiikring sjdlv

Ratt att inte teckna forsdkring

Overvakning av befriade

frAn forsdkri ngsskyldigheten

2004

408 000

2003

43 | 700

2004

7 000

7370

45 300

2003

6 570

730

77 150

lr 500

t2 300

t4 000

r0 600

730

419

r55

I

il
57

3

6

I

386

000

000

000

200

540

980

r90

820

800

700

260

82

369

t4t

I

ll
67

3

7

2

230

750

900

900

000

3t0

s00

280

070

220

000

170

2004

790

250

200

5 760

5 500

320

I 250

t50

2003

700

250

250

4 500

5 650

350

I 400

2t0

I 500 620

4 800 5 540

56 730
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Registren

Pensionsskyddscentralens regi ster anvdnds fo r skotsel n

av arbetspensionsskyddet och de kontakter med andra
pensionssystem som behovs for det.

De viktigaste registren och deras innehill:

Personregistret: person- och adressuppgifter
Forvirvsarbetsregistret: uppgifter om APL-, SjPL-,

KAPL- och KoPL-anstiillningar; LFOPL- och FoPL-

verksamhet, befrielse friin skyldigheten att teckna
fo retagar-fo rsdkri n g, arbets pen s i onsti I liiggsdagan StPL-,

KomPL- och KyPL-anstdllningar; anstdllningar hos

Finlands Bank, Folkpensionsanstalten och Alands
landskapsregeri ng.

Pensionsregistret: beslut om arbetspensioner och

rehabiliteringspenningar och uppgifter om utldndska

pensioner

Pensionsordningsregistret: APL-arbetsgivarnas pen-

si onsforsdkri ngar, m i n i m iskydd och registrerat ti I liiggs-

skydd

Ansokningsregistret: anhdngiga och avgjorda pensrons-

ansokningar

Arendehanteringsregistret: uppgifter om hur ut-
redningar framskrider inom olika arbetsenheter pA

Pensionsskyddscentralen, uppgifter om handlingar
som hdnfor sig till pensionsansokningar, besvar som

dr anhdngiga vid pensionsndmnderna och forsdkrings-

domstolen och beslut gdllande dem, uppgifter om

ersdttningar enligt lagen om olycksfallsforsdkring, tra-
fi kforsiikri n gslagen och m i I itdrskadelagen.

Kundutbildning

For pensionsanstalterna
- Kurser
- Deltagare
- Kursdagar

For FPA

- Kurser
- Deltagare
- Kursdagar

For ovriga samfund
- Kurser
- Deltagare
- Kursdagar

64
3 73t
3 52t

59
3 094
3 t35

20u 2003

36
7t4
808

37
849
863

48
I 296

656

36
I 283

874
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Forskningsrapporter

Ulla Himtltinen
Nuorten tulojen ja toimeentulon palapeli

(Ungdomarnas inkomst- och utkomstpussel)
Eldketurvakeskuken tutkimuksia 2004: I

Laura Saurama

Experience of early exit
A comparative study of the reasons for and

consequences of early retirement in Finland

and Denmark in 1999-2000
Finnish Centre for Pensions Studies 2004:2

Meddelanden

Juha Rantala och Antti Romppanen
I kiiiintyvien tyomarkki noi I la pysym inen

(Aldre personers medverkan pi ar betsmarknaden)
Eldketurvakeskuksen raportteja 35

Peter Bistrom,Tapio Klaavo, lsmo Risku och Hannu Sihvonen

Eldkemenot, -makut ja -rahastot vuoteen 2075
(Pensionsutgifte6 -premier och -fonder till 5r 2075)
Eldketurvakeskuken raportteja 3 5

EilaTuominen (red.)
Elikeu ud istus ja i kddntyvien tyossd jatkam isaikeet

(Pensionsreformen och planerna pi fortsatt
forvdrvsar bete bland dldre)
Eliiketurvakesku ken raporlteja 37

Papers

EilaTuominen och Janne Pelkonen

Joustava eldkeiki -tutkimus

Esi raportti joustavien ikdrajojen val intati lanteeseen

vuosina 2005-2007 tulevista yksityisalojen pal kansaaj ista

(Undersokningen Flexibel pensionsilder
Forhandsrapport om privata sektorns lontagare som fir
vdlja pensionsAlder Sren 2005-2007)
Eldketurvakeskuken monisteita 45

TarmoValkonen
Tyoelikejiirjestelmdn rahoitus ja muutluva taloudellinen
ympiiristo
(Fi nansieri ngen av arbetspensionssystemet och
den fordnderliga ekonomiska omvdrlden)
Eldketurvakeskuken monisteita 45

MerviTakala
Osa-aikaelikeldisten elikkeet ja ansiot
(Deltidspensiondrernas pensioner och forvdrvsinkomster)
Eliketurvakeskuken monisteita 47

PUBLIKATIONER

Raili Hyrkkinen
Yrittiijyyden alkavuus vuosina I 988-2000
(Nyetablerade foretagare Sren I 988-2000)
Eldketurvakeskuksen mon isteita 48

Kristiina Tuominen
M i kd askarruttaa i klidntyvi d e I dketu rvassa? 

J 
ou stava

el dkei kii -tutki m u ksen avovastau ksi i n peru stuva se lvitys

(Vilka fr5gor vdcker pensionsslgddet bland de ildre?
En utredning som grundar sig pi de oppna svaren i

undersokningen Flexibel pensionsAlder)

Raija Gould och Heidi Nyman
M ielenterveys ja tyolyvyttomyyseliikkeet
(Mental hdlsa och invalidpensioner)
Eldketurvakeskuksen monisteita 50

Ei la Tuominen, Mervi Takala och Kristiina Tuomi nen

Tyonantaja ja joustava vanhuuseldke

(Arbetsgivaren och den flexibla Slderspensionen)
Eliiketurvakeskuksen monisteita 5 I

Simo Forss

Kansal I i set keh ityso hj e I m at, tyohyvi nvo i nti ja i kiidntyvi en

tyossd pysyminen

(Natronel la utveckl i ngsprogram, arbetshdlsa och
fortsatt deltagande i adretslivet bland iildre)
Eldketurvakeskuksen monisteita 52

Working Papers

Christina Lindell
Longevity is increasing - what about the retirement age?

Finnish Centre for PensionsWorking Papers 6.

Kalle Elo and Janne Salonen

Age-Wage Profiles for Finnish Workers
Finnish Centre of Pensions Working Papers 7

Jari Kannisto
Effective retirement age in the earnings-related
pension scheme in 1995-2003
Finnish Centre of PensionsWorking Papers 8

Tuulia Hakola and Roope Uusitalo
Not so voluntary retirement decisions?

Evidence from a pension reform
Finnish Centre of PensionsWorking Papers 9

Eila Tuominen
Gender mainstreaming in the Finnish pension reform 2005
Finnish Centre of PensionsWorking Papers l0



Seija llmakunnas and ReijoVanne
Funding and Portfolio Management in the Finnish

Earnings-Related Pension Scheme

Finnish Centre of PensionsWorking Papers I I

Oversikter

Aila Ahonen, Kalle Elo, Johanna Merinen
Eliike- 1a muun sosiaaliturvan kehitldminen.
(Utveckling av pensionsskyddet och den ovriga sociala

tryggheten). Eldketurvakeskuksen katsau ksia I I 7004

Johanna Juuliirvi, Minna Lehmuskero
Katsaus vuoden 2002 vastuu njakoon. (Ansvarsfo rdel n ingen 6r
2002). El ;iketu rvakesku ksen katsau ks i a 71 2004

Pirkko Jiiiskeliinen
Vaku utettuj en arvi o ita tyoe I likej iq este I mdn palve I uj en tasosta.
(De forsiikrades bedomningar av nivin hos arbetspensions-
syste m ets tj iin ster:) E ldketu rvakes ku lse n katsau ks i a 3 I 2004

Reilo Laatunen
Eldketurva Suomessa vuonna 2003. (Pensionsskyddet i Finland

Ar 2003). Eldketu rvakeskuken katsaukia 4 I 7004

Markku Hinninen
Tyoellikkei den i ndekitu rvan ja eliikepal kan keh ityspi i r-

teet vuosina 1962-2005. (Utvecklingsdragen hos arbets-
pensionernas indexskydd och den pensionsgrundande lonen
iren I 9 62-2005.) Eldketu rvakesku ksen katsaukia 5 12004

Reijo Laatunen
Eldkemenoennuste vuodelle 2004. (Pensionsutgiftsprognos for
2004.) Eliiketurvakeskuksen katsaukia 612004

Pirkko Jiiiskeliiinen
Eldkeasiat verkossa: Siihkoi sten eldkepalvel ulen tarpeet
vaku utettujen kesku udessa. (Pensi onsdrenden pi ndtet:

Behoven av elektroniska pensionstjdnster bland de
fo rs2ikrad e.) El dketu rvakesku kse n katsau k i a 7 I 7004

Jarna Bach

Van h u use ldkejiirjestel meit uusissa EU-jisenmaissa.

(Alderspensionssystemen i de nya EU-medlemsldnderna).
Eldketurvakeskuksen katsauksia 8D004

Statistik

Statistik over pensionstagarna i Finland

Pensionsskyddscentralen och Folkpensionsanstalten

Ti lasto Suomen eldkkeensaaj ista kunnitlain
(Statistik over pensionstagarna i Finland kommunvis)
Pensionsskyddscentralen och Folkpensionsanstalten

Arbetspensionstagarna i Finland

Pensi onsskyddscentralen,

Kom mu nernas pensionsforsdkri ng och Statskontoret

Taskutilasto / Fickstatistil< / Pocl<et statistics

Neljdnnesvuositietoja yksityisen selctorin eldkkeistii
(Kvartalsoversikt)

Kuukausitietoja yksityisen sektorin eliikkeist;i (lYAnadsoversikt)

Statistikrapporter

Ykityisen sektorin tyosuhteet vuonna 2002
(Anstzillningar inom den privata sektorn ir2002)
Eldketurvakesku ksen ti lastoraportti I l)004

Yritysten tyoeliikemakut vuonna 2002
(Foretagens arbetspensionspremier Ar 2002)
Eldketu rvakeskuksen ti lastoraportti 212004

Eliikejiirjestelmien alueelliset erot
(Regionala ski llnader mel lan pensionssystem)

Eldketurvakeskuksen ti lastoraportti 3 12004

El;ikkeellesiirtymisikd tyoeliikejiiqestelmdssd vuonna 2003
(Pensioneringsildern inom arbetspensionssystemet ir 2003)
Eldketurvakeskuksen tilastoraportti 4 12004

Tyoeliikekuntoutus vuonna 2003
(Ar betspensionsrehabiliteringen 3r 2003)
Eliketurvakeskuksen tilastoraportti 5 D004

Yksityisen sektorin piiriin kuuluvat I -vuotisikdluokittain
vuonna 2003
(Forsiikrade inom den privata sektorn enligt
| -Ars6ldersklasser ir 2003)
Eldketurvakeskuksen tilastoraportti 612004

Ykityisen sektod n tyosu hdeti lastot vuon na 2003
(Statistik over anstillningar inom den privata sektorn ir 2003)
Eldketurvakeskuksen tilastoraportti 7 12004

Broschyrer

Tyontekijdn eliike/Arbetstagarens pension/
The Employee's pension

Yrittiijdn eldke/Foretagarens pension/
The Self-Employed Person's pension

Tyonantaja ja tyoeliikevakuutus/Arbetsgivaren och

arbetspensionsforsdkringen/Private Employer and

Earnings-related Pension Insurance

Tidskrifter
Tyoellike | 5

Arbetspension I 2

Tyovoitto l-2
Arbetsseger I

Lisdetu I 4

Ovriga publikationer

Personalrapport 2003

Eldketurvakeskuksen lulkaisuluettel o 2004
(Pu bl i kati onsforteckn i n g)

Eldketu rvakeskus kou I uttaa: Kou I utusohl el ma kevdt ja

syksy 2004 (Kurskatalog for viren och hosten 2003)
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STATISTIK

Pensionsutgiftens och de totala socialutgifternas
andel av bruttonationalprodukten

Pensionsutgiften i procent av lonesumman
inom privata sektorn

4A 25

20

t5

0

5

30

)a

0 lrr lrr
1979 984 t989 1994 1999 2004')

Tota socalutgift f Pensionsutgift

919 t984 1989 1994 1999 2004'r

Premieinkomsten i procent av lonesumman
inom privata sektorn

Privata sektorns pensionsfonder i procent av

motsvarande lonesumma
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')uppskattn ng

| 989 994 999 2004') 979 t984 t989 994 1999 2004')
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Personer i forvdrvsaktiv ilder inom den privata
sektorn vid slutet av Sret

Personer

3 000 000

2 500 000

2 000 000

l s00 000

r 000 000

s00 000

t994 95 96 97 98 99 2000 0r 07 03

I I fo.ua.urarbete 3 1.1 2

I lnget forv6rvsarbete, ingen pension 3 l, I 2

I Pension 31.12

Nya pensioner inom den privata sektorn
enligt 6r
Pensioner

80 000
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30 000

20 000

r0 000

Pensioner inom den privata sektorn vid slutet
av iret
Pensioner

I 400 000
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800 000
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Pensron
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Genomsnittlig pension inom den privata
sektorn vid slutet av Lr 7002
Euro/mAn
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Deltidspensionen specialpensioner for lantbruksforetagare
och familjepensioner ingir inte.

Endast sadana Siderspensioner som borjat direkt som
Alderspension. inte s.k. fortsatta pensroner.
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PEN S I C N SAN STALTE RNAS VERKSAM H ET

7004

Pensionsanstalter

Forsdkrade

Pensioner

50

I 200 000

716 600

I

90 000

t55 r00

2000

632200

202 | 00

s3 000

t3500
224 100

r r25 500

2000

3699

| 508

503

73

758

6 541

I

50 000

4 860

200 I

646 600

| 99 000

56 700

t6700
225 800

r r45 800

I

5 000

8 500

2002
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r 97 800

55 400

23 400
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I t55800

t0

I 70 000

r 02 300
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l00r)
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2003
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I t84800

E)J)
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I r98 200

3t.t2
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I

90 000

r r0 800

Beviljade pensioner; antal

Premieinkomst milj.€ 7650
Pensionsutgift milj.€ 5100
Pensionsfonder 3l.l2 milj. € 58 400r)

Medelpension 3 I .12 min 719
)Fo.d"lud i proportion till ansvarsskulden

Antalet pensioner 3 l. I 2

Alderspensioner

lnvalidpensioner

Arbetsloshetspensioner

Deltidspensioner

Familjepensioner

Samtliga

Pensionsutgiften, milj. €
Alderspensioner

lnvalidpensioner

Arbetsloshetspensioner

Deltidspensioner

Familjepensioner

Samtliga

523

750

4 600

402

ll3
70

)90

366

5l

t00

550

923

t35

600

40

237

9 030

I 300

54 000
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2004

697 300

196 200
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2t 800

23r r00

r r98 200

200 I

4 066
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97
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4 765
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ARBETS PEN S I O N S PE N GARNA

Arbetsgivare 6 530 Arbetstagare I 790

Arbetsloshetsforsdkringspremien 300Staten 480

Foretagare 690

I
Arbetspensionsanstalt erna 9 790

2 650

t
6 790

? *

Fond 59 800 1540+ Pensioner 8 330 Omkostnader 350

ll, r.,llil' 1, , i, i ilti' it.,r-i..
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RESULTATRAKNING

EGENTLIG VERKSAMHET
lntikter
Kostnadsandelar
Finansiering av pensionsndmnden

intikter

Ansvarsfordelning
lntdkter
Kostnader

till ndsta eriod

Kostnader
Kopta tjiinster
Personal kostnader

Loner och arvoden
Pensionskostnader
Ovriga lonebikostnader

Avskrivningar
verksamhetskostnader

Resultat fore finansiella poster och skatter

Finansiella intdkter och kostnader
Avkastning av placeringar bland bestAende aktiva
Rdnteintdkter
Rdntekostnader
Resultat fore skatt

lnkomstskatt
direkta skatter

Den ordinarie verksamhetens resultat

DET OVERFORDA KREDITBESTANDET

lntikter
Aterbiiri n g av kostnad sandelar for kred itfo rsiikri nge n

Overskadeskydd

Kostnader
Aterbdrr ng av kostn ad san d e I ar for kred itforsdkri n gen

Overskadeskydd

Klarering av 6verskottet
Betalningar fr6n Garantia
Aterbiiringar ti I I pensionsanstalterna
Aterbdringar till Garantia

till ndsta

Resultatet av skotseln av bestindet

4t t86
-2 177

I 500

I 25355t
I 253763

717

-t 6 470

-r2 808
-2 666

-699
-r 098
-7 418

715
545

?

-)07
-400

6 706
-4 467

-739
-2 000

| .l .-3 I . t2.2003

40 509

-41 159
-550

I 257

5 814

-5 8t4

607

Beloppen r tusen euro
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BALANSRAKNING

AKTIVA

Bestiende aktiva
Materiella tillgAngar

Byggnader och konstruktioner
Maskiner och inventarier
Ovriga materiel la nyttigheter
Pigiende nyanldggn ingar

4 919
2tM

735
6B

3 t. t2.2004

7 326

22093

3 654
7 06)

)6)
52

3 | . r2.2003

5 030

)) 598

B 762
7 3)2

Aktier och andelar
Aktier och andelar

Rorliga aktiva
Fordringar

Linefordringar
Forsdljningsfordringar 713
Overskadeskydd frin Garantia 5l I

Ovriga fordringar 9
Resultatregleringar I 860
Utjdmningsandelar for ansvarsfordelningen

Kassa och bank

7 061
796

4 091
3

I 705
t053 093

14 il8

PASSIVA

Eget kapital
Ovriga fonder

Bunden fond
Resultat frAn tidigare rdkenskapsperioder
Rdkenskapsperiodens resu ltat
Frdmmande kapital
LAngfristigt

Kostnadsandelar for kreditforsdkringen
Kortfristigt

Skulder till leverantorer
Ovriga skulder
Resu ltatregleringar
Utjdmningsandelar for ansvarsfordelningen
Kostnadsande lssku ld
Kostnadsandelsskuld for kreditforsdkringen

5 319
I 651

2959
33t

t5 934

4 715
7|6
2 940

99t9936
0
0

3t.t72004

t9 936

500

26 t94
B 976
5 675

44 712

3 | . t2.2003

t9 936

74 32)

36
0
0

454

46 630 44 712

Beloppen r tusen euro
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NOTER TILL BOKSLUTET

UPPRATTANDEAV BOKSLUT
Pi anldggningstillgingar har gjorts planenliga maximala restvdrdesavskrivningar enligt niiringsskattelagen. An-
ldggningstillgingar med en ekonomisk anvdndningstid pA mindre dn tre Ar har bokforts som kostnader under den
rdkenskapsperiod di anskaffningen gjorts.

Enligt en lag som stadf)stes 30.122002 losgjordes pensionsndmnden och dess beredningsbyri frAn Pen-

sionsskyddscentralen och bildar numera en sjdlvstdndig juridisk enhet. Ar 2004 ansvarade Pensionsskyddscentralen
for fi nansieringen av pensionsndmnden.

PERSONAL OCH MEDLEMMAR I FORVALTNINGSORGANEN 2003200,1

Loner och arvoden till ledningen
Loner och arvoden till forvaltningsorganen

Genomsnittligt personantal, Pensionskyddscentralen
Personal kostnader

NOTER TILL RESULTATRAKN I NGEN

Ovriga intdkter
Hyresintdkter
Forsdljning av tjdnster

489
il3

402
r7 65t

385
16173

564
t03

360
725
415

28s
089
249intikter

Finansiella intikter och kostnader
Dividendintiikter

.. Frin dgarintresseforetag
Overlitelsevinster

Rdnteintdkter
Frin dgarintresseforetag
FrAn ovriga

Rdntekostnader
Till ovriga

s66
225

I

474

2 715

2
543

3

intdkter sammanl

Finansiel la i ntdkter och kostnader sam man lagt 3166 I 257

Beloppen r tusen euro
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NOTER TILL BALANSRAKNINGEN
An ldggni ngsti I lgingar

Bokfort vdrde L12004
Okning
Minskning
Avskrivningar

Byggnader
och konstruktioner

3 654
| 585

-470

Ovriga materiella
nyltigheter

)6)

-)7

och
Maskiner

inventarier
2 067

783
20

-702

Aktier och
andelar
)2 598

-505

Bokfort vdrde 3 l.l)2004

Bokfortvdrde 1.1.2003
Okning
Minskning
Avskrivninsar

49t9

3 89)
147

-385

2104

2224
652

-t)7
-687

23s

)73
t5

-10

27 093

2 98
400

Bokfort vdrde 3 l. I 2.2003

Fordringar

Resu ltatregleringar
Momsfordringar pi gruppen
Forskottsutgifter
U ppskattad ersdttn i ng for hdlsovArdsutgifter
Faktureringsandel for pensionstjdnster ti I I FPA

Ovriga aktiva resultatreglerinqar

3 654 ) 06) 262

2004

6t2
t6t
62

904
t2t

)2 598

2003

805
7

57
798

37
Aktiva resultatregleringar sammanlagt I 860 I 705

Aktieinnehav

Antal
Agarandel %

Andel roster %
Bokfort vdrde
Eget kapital
Rdkenskapsperiodens resu ltat

28 800
48
48

t9 936
43 9|

3 348

330
22
33

372
7 661

3 869

r 400 000
20
20

| 400
6 357

-648

TKPTieto Oy Arek Oy

Beloppen i tusen euro

Forsdkringsaklie-
bolaget Garantia
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Aterbiringar pi kostnadsandelar for kreditforsikringsbestindet
Aterbdrs efter ir 2005 500

Passiva resultatregleringar

Semesterloneskuld inkl. sociala kostnader

2003

2 640
300

sammanl 2940

ANSVAR

Totalt ansvar for det till Garantia overlitna kreditforsdkringsbestindet
lnteckning i arrenderiitt och byggnad
Belopp som skall betalas for leasingavtal

Belopp som skall betalas nista rdkenskapsperiod
Belopp som skall betalas senare

62 85r
387

t25
154

beloppen i tusen euro

Helsingfors den l7 mars 2005

Kari Puro

Folke Bergstrom

Jussi Kallio

Lasse Laatunen

Jarmo Pdtiri

Eija Kaipainen-Perttula

Kaarina Knuuti

Hannu Leinonen

Risto Suominen

KariVdlimdki

Kaija Kallinen

Markku Koponen

Sinikka Nddtsaari

Jukka Rantala

Verkstdl lande di rektor
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REVISIONSBERATTELSE

Vi har granskat Pensionsskyddscentralens boHoring, bokslut och forvaltning for rdkenskapsAret

l.l.-31.12.2004. Boklutet som upprdttats av styrelsen och verktiillande direktoren omfattar

verksamhetsberdttelsen, resultatriikningen for den ordinarie verkamheten och kreditforsiik-

ringsverksamheten, balansrdkningen och noterna till boklutet. Efter utford granskning ger vi

virt utl5tande om bokslutet och forvaltningen.

Ernst & Young har under rdkenskapsiret ombesorjt overvakningsrevisionen

av Pensionsskyddscentralen. Vi har tagit del av en separat berdttelse om revisionen

daterad 17.3.2005. Granskningen har utforts i enlighet med god revisionssed. Bokslutet,

redovisningsprinciperna, innehAllet i bokslutet och framstillningssdttet har hiirvid granskats i

tillriicklig omfattning for att fi faststdllt att bokslutet inte innehiller vdsentliga fel eller brister:

Vid granskningen av forvaltningen har vr klarlagt att styrelseledamoternas och verktdllande

d i rektorens verkamhet varit lagl ig en I igt arbetspensionslagstift n i ngen.

Vi framfor som virt utl5tande att bokslutet har upprittats i overensstimmelse med

bokforingslagen och ovriga foreskrifter om hur bokslut skall upprittas. Bokslutet ger; pi det

sdtt som avses i bokforingslagen, en rdttvisande bild av resultatet av Pensionsskyddscentralens

verksamhet och dess ekonomiska stiillnrng. Boklutet kan faststiillas och ansvarsfrihet kan

beviljas styrelseledamoterna och verkstillande direktoren for den rdkenskapsperiod som vi

granskat.

Helsingfors den 3l mars 2005

Ernst &Young Oy
CGR-samfund

Tilintarkastusrengas Oy

GRM-samfund

FolkeTegengren, CGR TomTurja, CGR
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STYRELSEN 7OO4
Ordinarie medlemmar Personliga suppleanter
|.raor*w
Omsesidiga Pensionsforsdkingsbolaget I lmarinen
Vice ordforande, avdelningschef Kari Viilimiiki,

socral- och hdlsoviirdsministeriet

Reoresentanter for arbetsgivarna

Direktor Lasse Laatunen, Finlands Niiringsliv EK Sakkunnig Johan Astrom, Finlands Niiringsliv EK

Direl<tor Markku Koponen, Finlands Niiringsliv EK SakkunnigVesa Rantahalvari, Finlands Niringsliv EK

DireldorJussi Kallio,Teknologiindustrin r-f Juridiskt ombud Hannu Rautiainen, Finlands Ndringsliv EK

Representanter for arbetstagarna

Programchef Si nikka Nddtsaari,

Finlands FacKortunds Centralorganisation FFC rf
Socialpolitisk sekreterare Kaija Kallinen,

Finlands FacKorbunds Centralorganisation FFC rf
Direktor Lei la Kostiainen,Tjdnstemannaorganisationen FTFC d

Representant for lantbruksforetagarna

jurist Kalle Riiisinen,
Finlands Fackforbunds Centralorganisation FFC rf
Chefekonom lsmo Luimula,

Finlands FacKorbunds Centralorganisation FFC rf
Jurist Jarmo Pdtdri, AKAVA

Direktor Kaarina Knuuti,

Centralforlcundet for lant- och skogsbrukproducenter MTK rf

Representant for foretagarna

Direkor Seppo Aaltonen,
Centralforbundet for lant- och skogsbrukproducenter MTK rf

Direktor Risto Suominen, Foretagarna i Finland r-f

Ovriga medlemmar

Utvecklingschef Kari Bjorklov, Foretagarna i Finland r[ till I 0. I 2.2004
Arbetsmarknadsombud Merja Berglund,
Foretagarna i Finland r{,frin 10.17.2004

Forsiikringsdirektor Eija Kaipainen-Perttula,

Omsesidiga arbetspensionsforsdknngsbolaget Varma

Overliikare Seppo Mattila,

Omsesidiga forsiikringsbolaget Pensions-Fennia

Verksamhetsledare Folke Bergstrom,
Pensionsstift elseforen ingen PSF

Sekreterare

Bitriidande direktor Hannu Parviainen, Pensions-Tapiola

Avdelningschef Outi Lehmus, Pensionsskyddscentralen, till 15.9.2004, avdelningschef HelenaTapio, Pensionsslgddscentralen, frAn 15.9.2004

REVISO RER 7OO4

Overlikare Hannu Leinonen,
Lantbrukforetagarnas pensionsanstalt IYELA

Verkstiil lande d irektor Lauri Koivusalo,

Omsesidiga Pensionsforsdkringsbolaget Etera

REVISORER

Ernst & Young Oy,Tilintarkastusrengas Oy

Kari Val mlki Lasse Laatunen lYarl<ku Koponen lussr Ka lio

Kaarina Knuuti Risto Suominen Eija Kaipainen-Perttula Seppo lYattrla Folke Bergstrom
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RE P RES E NTANTS KAP ET 7OO4
Ordinarie medlemmar Personliga suppleanter

Kansl ichef l'4arkku Lehto, ordforande
Statens ad:etsmarknadsdirektorTeuvo Metsdpelto, vice ordforande

Representanter for arbetsgivarna

Forvaltningsdirektor Kari I Ahonen
Direktor Rislo Suominen

Verkstiil I ande d i rekto r Sakari Tam m i nen, Rautaru u kki Abp
Verkstiil I ande d irekto r Gretel Ramsay Tam met Oy
Direktor Seppo Riski, Finlands Niiringsliv EK

Verkst'illande direktorVeli-Matti Rekola, Landsbygdens arbetsgivareforbund rf
Ekonom Harri Koulumies, Finlands Niiringsliv EK

Forbundsdireldor Heikki Ropponen, Finlands Ndringsliv EK

Personaldirektor Leena Nurminen, Silja Abp

Representanter for arbetstagarna

Verksliil lande d i rektor 
J uha Rantanen, O utokum pu Abp

Koncernchef Ole Johansson, Wiirtsil2i Abp
Direktor Risto Alanko,Teknologiateollisuus

Verkstiillande direktor Esko Murto, Huiskulan Puutarha Oy
Bitriidande di rektor Eeva-Liisa lnkeroinen, Finlands Niiringsliv EK

Forbundsdireklor Kauko Rautiainen, Finlands Niiringsliv EK

Direktor Christian Gronvall, Silla Abp

Styrelsens vice ordforande Matti Huutola,

Finska FacKorbundens Centralorganisation FFC r-f

Ordforande .louko Ahonen, Pappersfodcundet d

Ordforande Timo Vallittu, Kemifacket rf
Ordforande Ann Selin, Servicebranschens fackforbund PAI'1 rf
Ekonom M ikko Tuominen, Fin lands Sjomans-Un ion rf

O rdfo ran de M i kko l'4 iien pdd, Tjdn steman naorgan i sati o nen FTFC rl
Ordforande Risto Piekka,AKAVA rf

Representanter for lantbruksforetagarna

Ordforande Kalevi Vanhala, Tri- och speci al branschernas fodrund rf

Forbundssekreterare Juhani Salmela,

Bil- och Transportbranschens Arbetarforbund r-f

Socialsekreterare Ed<ki Rrmpildinen, Servicebranschemas fackforbund PAIY rf
Forbu ndets sekreterare Eri k Li ndfors, lYetal lar"betarnas Forbu nd rf
Arbetsloshetskassed i rektorTaqa Val I i nheimo,

Finlands Livsmedelsarbetareforbund FLF r{
Generalsel<reterare Seppo Junttilal liinstemannacentralorganisatonen FTFC rf
Verkstiillande direktor lYarkku von HerEen, Finlands Ekonomfodrund rf

Jordbrukare Hannu Aho,

Centralforbundet for lant- och skogsbrukproducenter MTK rf
H usmorTerttu M ielikiiinen,

Centralforbundet for lant- och skogsbrukproducenter MTK rf
Ordforande Holger Falck,

Svenska Lantbruksproducenternas Centralforbund SLC

Representanter for foretagarna

Husmor Anne Kylminiemi,

Centralfor'bundet for lant- och skogsbrukproducenter MTK rf
Jordbrukare Kyosti Har1u,

Centralfor"bundet for lant- och skogsbrukproducenter MTK r{
Yrkesflskare H ei kki Sal okangas, Fi n lands Yrkesfi skarfbrbu nd d

Foretagare Markku Wuoti, PeMac Consulting Ky

Verkstiillande direktor Olli-Pekka Pehkonen, Otto Pehkonen Oy

Representanter for pensionsforsakringsbolagen

Juridiskt ombud RistoTuominen, Foretagarna i Finland r{

Verkstiillande direktorTiina Okala-Leino, Erikoiskaupan Liitto rf

Aktuariedirektor Pasi Mustonen,

Omsesidiga adretspensionsforsikringsbolaget Varma

Verkstiillande direktor Olli-Pekka Laine,

Omsesidiga pensionsforsdkringsbolaget Pensions-Tapiola

Verkstiillande direktor Jan-Erik Stenman,

Pensionsforsikri ngsaktiebolaget Veritas

Representant for forsikringskassorna

Verkstlllande direktor Lasse Heinio,

Omsesidiga forsiikingsbolaget Pensions-Fennia

Vice verkstiillande direktor.Jaakko Tuomikoski,

Omsesidiga Pensionsforsdkringsbolaget llmarinen

Verkstiillande direktor Eila Blomqvist,

Forsiikringsaktiebolaget Pensions-Alandia, till 9 3.2005

Verkstiillande direktor Asa Ceder;

Forsiikringsaktiebolaget Pensions-Alandia, fran 9.3.2005

Verkstiillande direktor Keijo Piskonen,

Yksityismetsiitalouden Eldkekassa Verso

Representant for pensionsstiftelserna

Verkstiil lande direktor Kari Puustinen,

Li ikennepalvelualojen Elikekassa Viabek

Verkstiillande di rektor Matti Soljanlahti, Suomen Postin EldLkesddtio

Representant for forsdkringsmedicinen

Direktor Helli Salminen, Nokian Eldkesiidtio

Medicine och kirurgie doktorlorma Rantanen,

lnstitutet for arbetshygien, till 23. L2004

Avdelningsdirektor Kaj Husman,

lnstitutet for ar"betshygien, frAn 23.1.2004

Ovriga medlemmar

Avdelningsdirektor Kaj Husman, lnstitutet for arbetshygien, till 23. I .20M

Brtriidande overldkare Ari Kaukiainen,

lnstitutet for artetshygien ,friln 23.1 .7004

Overdi rektor Pau la Kokkonen,

Riittskyddscentralen for hiil sovArde n, ti I I I 6.8.2004

Bitriidande direktorTarla Hol i,

Riittskyddscentralen for hdlsovArden, fr6n I 6.8.2004

DirektorTellervo Kling,

Forsknings- och utvecklingscentralen for social- och hdlsovirden STAKES

Sel<reterare

Brtriidande direktorTaqa Hol i,

Riittstgddscentralen for hiil sovirden, ti I I I 6.8.2004

Bitridande direktor Ritva Kujala,

Rettslgddscentralen for hiil sovirden, frin I 5.8.2004

DirektorTerhi Lonnfors,

Forsknings- och utveck|ngscentralen for social- och hdlsoviirden STAKES

KontaktchefTapio Karsikas, Pensionsskyddscentralen, till 15.9.2004, avdelningschef HelenaTapio, Pensionsslyddscentralen, frAn 15.9.2004



KONSULTATIVA KCM M ISSION EN FOR
I NVALI D ITETSAnTN D EN 7OO4

Ordforande, direktor Riitta Korpiluoma
Vice ordforande, avdelningschef Pertti Tukia

Medlemmar Personliga suppleanter

Docenten i ortopedi och traumatologi Pertti Myllynen, t 7.5.2004

Docent, overldkare Juha Nevalainen, fn o. m. 16.6.2004

Specialistliikaren i inre medicin och kardiologi Matti Saarinen,till 15.9.2004

Overldkare, specialistliikaren i kardiologi och inre medicin Hannu Leinonen

frAn 15.9.2004

Jurist jarmo Patari

Socialpolitisk sekreterare Kaija Kallinen

Hdlso- och socialpolitiskt ombud Riitta Tyolajarvi

Sakkunnig Vesa Rantahalvarr

Overliikare Kari Kaukinen

Planeringschef Pertti Rauhio, ti ll 28.4.2004

Uwecklingschef Kari Bjorklov frAn 28.42004 till I 3. 10,2004

Arbetsmarknadsombud Meqa Berglund, frin 13. 10.2004

Direktor Kaarina Knuuti

Overliikare Sakari To la

Pensionsd i rektor Ti mo Aro
Avdeln ingschef Pertti Tukia

Verkstiillande direktor Matti Soljanlahti

Pensionsdirektor Esko Vainionpiiii

Pensionsforsdkringsdirektor Pentti Saarimdki

Bitriidande direktor Marjatta Pi hlaja

Chefoverliikare Esko IYatikainen

Verkstdllande direktor 
J 
ukka Kivekds

Medicine och kirurgie doktor: specialistldkaren i psykiatrr

Antero Leppdvuori

Chefsjurist Katriina Vierula, till I 5.6.2004

Chefslurist Anna Lavikkala, frin 16.6.2004

Programchef Si nrkka Niiiitsaari

Jurist l"larkku Salomaa, till I 7.3.2005

Jurist Pauliina Juntunen frin 17.3.2005

Sakkunnig RiittaWdrn
Sakkunnig Jyrki Hollm6n
Uvecklingschef Kari Bjorklov, tll 78.4.7004
Arlretsmarknadsombud Yerja Bergl und, frln 78.4.7004 ti I I I 3. I 0.2004

Juridiskt ombud RistoTuominen, Foretagarna i Finland

Juris kandidat Maire Lumiaho

Overlikare Seppo lYattila
Avdelningschef Anne Koivula

Avgorandesakkunnig Kari Ahtiainen

Forsiikingschef Marja-Liisa Saloranta

AvdelningschefTimo Mustonen

Avdelningschef Risto Syviilii lrin 17.3.7004

Bitrddande overldkare Anne Lamminpii
Pensionsdirektor Pdivi von Plato, till 2832004
Pensionsdirektor Pertti l'4iinnisto, frln 28.4.7004

Forminschef l'1arja-Leena Seppiili
OverinspektorTeija Felt

Overldkare Antti H u unan-Seppiilii

Overi nspektor Pentti Lehm ijoki

Sekreterare/Foredragande

Pensionssakkunnig Marja Kallenautio, jurist Anniina Alaluusua, inspektionschef Janne Pulkkinen tilll.l.2005, pensionsanstaltsinspektor Harri Gronlund
frin 1.1.2005

FORETAGARNAS DELEGATION 7OO4

Ordforande, verkstiillande direktor Jukka Rantala

Vice ordforande, avdel ningschef N4arkku Si rvio

Medlemmar Personliga suppleanter

Sakkunnig Markus Aimiilii
Verkstiillande direktor Ensio Romo

Utvecklingschef Kari Bjorklov, till | 3. 10.2004

Artetsmarknadsombud Meqa Berglund, frin 13. 10.2004

Avdeln ingschefTapani Karonen

Verksamhetsledare Lea Hertlua
Verkam hetsl edare Taisto Ero nen, ti I I 24. I I .7004
Verk*al lan de d i rektor Ar1 a Tam m i, frin 24. I I .2004

Ombudsman luhani Hopsu

Verksamhetsledare Joun i Korhonen, til I 8. I 7.2004

Ordforande, frisoren Arja Laurila, fnin 8. 12.2004

Verkstdllande direktor Sakari Yl i-Rahko

Verksamhetsledare Piiivi Liedes

Forhandlingschef Markku Koio

Taxiiigaren Krister Olsson
Forsiilj ningschef Pekka Har;anne
Vice verkstdllande direktor Kurt Lagerbohm

Verkstiillande direldor Kari Joutsa

Sekreterare

Specialsakkunnig Heikki Pitkinen
Verkstiillande direktor Aulis Laaksonen

Verkstiil lande d i rektor Kauko Agren

Ordforande Seppo Makkonen

Verkstil lande d i rektorTiina Oksala-Leino
Apotekare lYarcus Olli

Verksthl lande d irektor Pekka Ronkko

Verkstdllande direktor Aino Hdnninen

Generalsekreterare l'larkku Ylonen

Generalsekreterare Terhi Aaltonen
Verlaamhetsledare Mattr Poyry

Verkstdllande direktor Heikki Kiiiridinen
Direktor Hannu Tarvonen

Lltredningsman Kimmo Kemppainen

Verkstiillande direktor Kari Puustinen

Avdelningschef l'4ikko Pellinen



PEN S I O N SS KYD DSCE NTRALEN S

CRGANISATION
74.),2005

Juridiska avdelningen

Helena Tapio

Pensionsystem-

avdelningen

Rritta Lindstrom

1.6,2005 Katri Raatikainen

Planerings- och

kalkylavdeln ingen

Christina Lindell

lnformations-

avdeln ingen

Reijo Ollikainen

Ridgivnings-

avdelningen

Tarja Hdrkonen

Frin

Administrativa

avdelningen

Anu Ronkainen

Statistikavdeln ingen

Mikko Pellinen

Avdelningen for
utldndska

pensionsdrenden

Outi Lehmus

Forskn i ngsavdel n i ngen

Seija llmakunnas

Personal- och utbild-

ningsavdelningen

Marja-Lirsa Punnonen

Overvaknings-

avdelni ngen

lYarkku Sirvio

Systemutvecklings-

avdelningen

Pdivi Harju

REPRESENTANTSKAPET

STYRELSEN

Verkstdl lande d irel<tor Jukka Rantala

Direktor
Riitta Korpiluoma

Direktor
Bo Lundqvist

Direktor
Hannu Uusitalo
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